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Közéleti  lap

Dunaföldvári

Horváth Irén, 
Ircsi kezdeménye-

zése – legyen Dunaföld-
vár a 24 órás palacsintasütés 

Guinness rekordere – 2016. szep-
tember 24-én beteljesedett. 48.115 

palacsintával városunk megdöntötte a 
kevermesi 33.065 darabos rekordot.

Balogh Emese

Ircsi receptje: végy négy megszállott segítőt 
magad mellé – Dobrovicsné Nagy Rita, Gurics 

Annamária, Kutiné Péter Ilona és Majláthné 
Konrád Emília személyében –, rázd fel a földvári-
akat, mozgósítsd a fél országot, szerezz ötven 
üzemképes gáztűzhelyet, párezer palacsintasütőt, 
egy csomó engedélyt, és áldozd fel minden szaba-
didődet, nyugalmadat néhány hónapra. Mellesleg az 
sem árt, ha támogatókat szerzel, hiszen a tonnányi 
liszt, az 50 kg tojáspor, illetve tejpor, az ezerötszáz 
liter szóda, a száz liter étolaj, a 700 kg gáz vala-
mint a rekordkísérlet adminisztrációja súlyos fo-
rintokba, közel kétmillió forintba kerül.

Ircsi és megszállott csapata jó munkát vég-
zett. A finisben, a rekordkísérlet napján 

közel 350 ember munkáját irányították a 
Duna-parton. Voltak, akik a tésztát ke-

verték, mások sütötték, számolták, 
töltötték a rekordmennyiségű pa-

lacsintát. 
Folyamatosan váltották 

egymást a dunaföld-
váriak, de 

olyanok is 
akadtak szép 
szám mal, akik végig ki-
tartottak. Érkeztek segítők a 
környező településekről: Soltról, 
Dunaegyházáról, Dunavecséről, 
Bölcskéről, Madocsáról, Dunaújváros-
ból, de távolabbról, Pécsről, Budapestről  
is utaztak hozzánk egy kis önkéntes mun-
kára. 

Annak, hogy az ilyen rekordkísérlet lényege a 
közösségkovácsolás, legékesebb bizonyítéka az 
eddigi rekordot tartó Kevermes gesztusa. A Békés 
megyei nagyközség komoly stábbal besegített 
nekünk, földváriaknak a rekorddöntésbe. Szépszá-
mú küldöttségük dolgozott a mi Guinnessünk sike-
réért, élén Gyenes Csaba plébánossal, aki maga 
„mindössze” 26 sütővel sütötte nekünk, értünk a 
palacsintát.

De forgatták, számolták, kenték itt a tésztát ma-
gánszemélyek, állami cégek, vállalkozások, ci-
vilszervezetek, önkormányzati, oktatási intéz-
mények munkatársai; családok több generáció-
ja a nagyszülőktől az unokákig.  Enni pedig 
mindenki ette.  Volt, aki helyben, volt, aki a 
szomszédos városban, hiszen nemcsak a 
sütés híre, hanem az eredménye is elju-
tott Földvár határain túlra.

Ahogy a sikeres Guinness 
rekord híre is mesze túljutott 
városunk határain: Duna-
földvár – 48.115 pa-
lacsinta. 

Dunaföldvár a
palacsintasütés
Guinness rekordere

Fotó: Zsedrovits Enikő
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Az elmúlt években szinte csak a 
Magyar László Gimnázium és 
Weikersheim gimnáziuma között 
zajló diákcsere programra szű-
kült városunk és a Baden-Würt-
temberg-i kisváros kapcsolata.

Balogh Emese

2014-ban Weikersheim polgár-
mesterét, Klaus Kornbergert új-
raválasztották, de mivel törvé-
nyességi óvást nyújtottak be 
ellene, az ügyészségi vizsgálat 
ideje alatt ügyvezető (várost üze-
meltető) polgármesterként dol-
gozhatott csupán. 

2016-ig lezajlott a teljes 
vagyon- és gazdálkodás átvilágí-
tása, melynek eredményeként 
mára megszületett a jogerős fel-

mentő ítélet – tudtuk meg Hor-
váth Zsolttól, városunk polgár-
mesterétől. Klaus Kornberger 
polgármesterként így ismét teljes 
felhatalmazást kapott, minek kö-
vetkeztében már lehetősége nyílt 
többek között a testvérvárosi 
kapcsolat újraindítására is. 

Ennek eredményeként kapott 
Dunaföldvár meghívást a Kär-
wére, Weikersheim nagyszabású 
búcsújára. Mivel idén a kertbará-
tok nem tudtak a testvérvárosba 
utazni, Horváth Zsolt polgármes-
ter egymaga képviselte városun-
kat. Feladata is volt: az első sö-
röshordót Klaus Kornbergerrel 
közösen csapolták meg a 
Kärwén, annak tartalmát közö-
sen mérték szét. 

A hosszú hétvégén hivatalos 
megbeszélések is zajlottak – tá-
jékoztatta lapunkat Dunaföldvár 
polgármestere. A két városveze-
tő arról tárgyalt, milyen módon 
lehetne újra tartalommal meg-
tölteni településeink kapcsola-
tát, s Horváth Zsoltnak lehetősé-

ge volt befektetőkkel, a gazda-
sági élet szereplőivel is egyez-
tetni. 

A legközelebbi találkozásra 
2017 februárjában-márciusában 
lesz lehetőség, amikor Weikers-
heim küldöttsége viszonozza az 
őszi dunaföldvári látogatást. 

Weikersheimi kapcsolatépítés

A Dunaföldvári Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által „Nemzetiségi kultu-
rális kezdeményezések 2016. évi 
költségvetési támogatása” cím-
mel kiírt pályázati felhívásra. Az 
önkormányzat a „Kulturális ha-
gyományőrző roma nap Duna-
földváron” című program meg-
valósításához 250 000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
el. 

Balogh Emese 

A Szüreti Fesztivál indító 
programja idén a Roma kulturá-
lis délután volt. E program kere-
tében Kossuth Lajos utcai feszti-
válsátorban elsőként a Bátai 
Cigány Tamburazenekar lépett 
színpadra. 

Bátán írásos forrásokkal is bi-
zonyítottan 220 éve működik 
cigány tamburazenekar – tudtuk 
meg Balogh Lászlótól, a Bátai 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat vezetőjétől. A zenekart az 
1800-as évek végén cigány mu-
zsikusok hozták létre, s azóta a 
zenélés hagyománya a Tolna 

megyei községben családi ha-
gyománnyá és kötelező feladattá 
vált. A tamburazene apáról fiúra 
öröklődik, ezt alátámasztva a 
Földváron fellépő zenekarban is 
három generáció zenélt egyszer-
re. 

Bár a tagok hallás után játsza-
nak, a kottát nem ismerik, a dél-
szláv eredetű hangszeren több 
nemzet dallamát megszólaltat-
ták. Énekeltek magyar, német, 
szerb, beás és lovári dalokat – 
gazdag a repertoárjuk. 

Bátán a cigány hagyományá-
polás mintaszerű, hiszen a tam-
burazenekar mellett tánccso-
port és hagyományőrző klub is 
működik. „Fontos, hogy a gye-
rekek, a fiatalok megőrizzék 
identitásukat” – vallja Balogh 
László –, s e törekvésükben a 
településtől minden támogatást 
meg is kapnak. Idén már negye-
dik alkalommal rendezték meg 
az Országos Tambura Találko-
zót, melyen 18 zenekar, közel 
400 fő vett részt, ami az 1500 
lelkes település életében igen 
nagy szó. Ahogy az is, hogy a 
bátai cigányság és a cigány 
népcsoportok hagyományainak 
ápolására alakult Vadvirág 

tánccsoportban hosszú évek óta 
együtt táncolnak cigányok és 
nem cigányok, öregbítve lakó-
helyük hírnevét a különböző 
folklór fesztiválokon országha-
tárokon innen és túl is. 

Az operett és nótagála a kör-
nyező településekről is jelentős 
nézősereget vonzott. A földvári-
ak számára külön öröm volt 
Mendi Milán fellépése. A Rajkó 
Talentum  Tánc- és Zeneművé-
szeti Iskola növendéke Szávolo-
vics Gabriella hívására lépett 
színpadra. Prímásként és segédp-
rímásként is felnőtteket megha-
zudtoló módon irányította a ze-
nészeket, és kísérte – ahogy ő 
hívja – Gabikát. „Bennem van, a 

nemzetiségemből fakadóan 
tudom, és érzem, hogyan kell 
csinálnom.” – mondja Milán. S 
ezt a gondolatot erősíti meg Oláh 
Gabriella, az életműdíjas cigány-
prímás, Oláh Kálmán lánya, a 
nagyapa örökségét folytató 
prímások – Oláh Kálmán és Oláh 
Albert – édesanyja. 

„A fiaimat kicsi koruktól taní-
totta a nagyapjuk, aki az utódait, 
a szakma folytatóit látta bennük. 
Tőle tanulták a cigányzenét, a 
magyar nótát, a szakmát, – 

Roma kulturális délután

►
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ezt látták, s génjeikben is ezt 
hozták magukkal. Kicsi gyer-
mekként csak hallás után játszot-
tak, de 7 éves koruktól már is-
kolarendszerben képezik magu-

kat: klasszikus zenét, jazzt, sza-
lonzenét tanulnak.” 

A ma 20 éves ikerfiúk megörö-
költék a híres nagyapa nagy fele-
lősséggel járó hagyatékát, s 

egyedülálló módon ketten irá-
nyítják a néhai Oláh Kálmán ze-
nekarát. Kettejük együttműködé-
se bizonyítja, hogy jól megfér 
két prímás egy zenekar élén, 

ahogy életük egy–egy epizódja 
azt is alátámasztja, hogy lehetsé-
ges egyszerre kiválóan művelni a 
kávéházi cigánymuzsikát és a 
klasszikus zenét.

Mizsák Dominika, 
kabinetvezető

Hazánkban évente 30–33 ezer 
ember halálát okozza heveny szí-
vizomelhalás vagy egyéb, a szív 
vérellátási zavara miatt kialakult 
betegség. A kórházon kívüli hir-
telen szívhalál esetek jelentős 
hányadában kamrai ritmuszava-
rok állnak a háttérben. A betegek 
20–30%-a nyilvános helyen lesz 
rosszul. A ritmuszavar felléptétől 
számított 5 percen belül még 
nagy eséllyel, maradandó káro-

sodás nélkül visszafordítható a 
folyamat, beavatkozás nélkül 10 
perc elteltével a túlélés esélye 
minimális. 

Az újraélesztés sikerét a gyors 
felismerés, a hamar megkezdett 
újraélesztés, a minél gyorsabban 
rendelkezésre álló defibrillátor 
készülék jelentheti. Az elsőse-
gélynyújtói gyakorlatban jól al-
kalmazhatók a félautomata 
defibrillátorok, melyeket laiku-
sok is használhatnak. A készülé-
kek kezelése egyszerű, speciális 
ismereteket nem igényel. 

Sajnos csak kevés információ 
áll rendelkezésre arról, hogy 
hol találhatók a megye terüle-
tén – az egészségügyi ellátó-
rendszeren kívül – nyilvános 
helyen az újraélesztés során al-
kalmazható defibrillátorok. 
Feltételezésünk szerint számos 
munkahelyen, intézményben, 
középületben, iskolákban, be-
vásárló központokban, sportlé-
tesítményekben lehetnek ilyen 
készülékek.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Főosztá-
lya szeretné elkészíteni a megye 
defibrillátor térképét, ezért arra 
kérjük az ilyen készülékkel ren-
delkező intézményeket/szerve-
zeteket, hogy az alábbi adatok 

megadásával 2016. október 20-ig 
a titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu 
elektronikus címen regisztrálni 
szíveskedjenek:  

1. cég, intézmény megnevezése
2. a defibrillátor pontos helye 

(helység, utca, házszám, épüle-
ten belüli pontos elhelyezkedés)

3. a defibrillátor típusa és 
amennyiben van adat, a beszer-
zés éve

4. a defibrillátor üzemeltetésé-
vel megbízott személy neve, te-
lefonszáma, e-mail címe (későb-
bi kapcsolatfelvétel céljából)

További információ kérhető a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály fenti 
elektronikus címén és a 74–505–
850-es telefonszámon. 

Közérdekű felhívás
Felhívás regisztrációra a Tolna megyei 
defibrillátor térkép elkészítéséhez

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete szeptember 27-én 
tartotta soros ülését, melynek 
napirendjén 23 nyilvános és 1 
zárt ülésen tárgyalandó téma 
szerepelt.

Baksay Erika

Az első napirendekben a testület 
beszámolót fogadott el a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásá-
ról, majd elfogadta a Dunaföld-
vár-Bölcske-Madocsa Mikrotérsé-
gi Óvoda és Bölcsőde 2015/16. évi 
munkájáról szóló beszámolót, il-
letve az intézmény 2016/17. évi 
munkatervét és a Bölcsőde tagin-
tézmény szakmai programját, fel-
vételi szabályzatát és házirendjét.

A következő napirendben a 
képviselők módosították a Duna-
földvár és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központ Alapító 
Okiratát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és Szakmai Prog-
ramját. 

Ezután a testület megbízási 
szerződés kötéséről döntött a 
Napsugár Idősek Otthona meglé-
vő liftjének korszerűsítésére és 
teherhordó liftjének megtervezé-
sére összesen 8.9 millió Ft érték-
ben, a felhalmozási kiadások és a 
költségvetési tartalékalap terhére. 

A testület eredménytelennek 
nyilvánította a „Dunaföldvár, 
Templom u. 4. szám alatti tan-
konyha tetőszerkezetének felújí-
tása” tárgyú közbeszerzési eljá-
rást, és új eljárás indításáról dön-
tött.

A testület érvényesnek ítélte a 
„Dunaföldvár, Attila utca 19. 
szám alatti tájház felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárást, és 
az UNIKORN-ÉPKER Kft-t 
bízta meg a munkálatok elvégzé-
sével összesen 64 millió Ft érték-
ben (melyből 3 millió 240 ezer Ft 
az önkormányzati önrész).

Ezután a képviselők pályázat 
benyújtásáról döntöttek az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által kiírt „Kábítószer-pre-
venciós programok támogatása” 
című felhívásra (5 millió Ft-os 
összköltséggel), illetve a „Kultu-
rális intézmények a köznevelés 

eredményességért” című felhí-
vásra (összesen 20 millió Ft ér-
tékben).

A testület eredménytelennek 
nyilvánította a „Dunaföldvár 
honlap fejlesztése 2016” pályá-
zatot, és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást a legjobb ajánlattevők-
kel. 

A következő napirendben a 
testület a Barka Kert Kft-t bízta 
meg a Hunyadi téri játszótér fel-
újításával, 2 millió 800 ezer Ft 
összértékben, melyet a költség-
vetés tartalékalapjából finanszí-
roz. 

A képviselők elutasították a 
hulladékgazdálkodási tanács-
adásra megtett ajánlatot és a kö-
vetkező hónapra halasztották a 
téma tárgyalását, majd pályázat 
kiírásáról döntöttek a közköltsé-
gen történő temetések végzésére. 

Támogatták a csatlakozást a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2017. évi pályázatához, és 
750 ezer Ft-ot biztosítottak erre a 
célra.

A testület önkormányzati 
törzs könyvi nyilvántartásba kor-

mányzati funkció kód felvételről 
döntött, majd 50 ezer Ft-tal tá-
mogatta az Országos Mentőszol-
gálat Alapítványának támogatási 
kérelmét. 

Szintén 50 ezer Ft-tal támogat-
ta az Annamatia Női Kar kérel-
mét, majd ingatlanokkal kapcso-
latos lakossági kérelmeket bírált 
el. 

A zárt ülésen a képviselők a 
Nagy Lajos által termőföld adás-
vételi szerződésével kapcsolat-
ban benyújtott kifogás alapján 
indítandó bírósági keresetről 
döntöttek. 

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

►
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Mizsák Dominika, kabinetveze-
tő

A közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-
dó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény (a továbbiakban: 
Kftv.) lehetővé teszi, hogy a köz-
foglalkoztatott – bizonyos felté-
telek mellett – egyéb kereső te-
vékenységet, pl. idénymunkát 
végezzen. A közfoglalkoztatott 
legfeljebb 120 nap időtartamú 
határozott idejű munkaviszonyt 
– ide értve az egyszerűsített fog-
lalkoztatást (a továbbiakban: 
EFO) is – létesíthet, a közfoglal-
koztató pedig köteles ezen idő-
tartamra fizetés nélküli szabadsá-
got engedélyezni. Ezen szabad-
ság alatt a közfoglalkoztatási 
jogviszony nem szűnik meg, 
csak szünetel. Munkaviszony 
akkor létesíthető, ha a munkálta-
tó nem azonos a közfoglalkozta-
tóval. A közfoglalkoztatott a szá-
mára EFO keretében felajánlott 
munkát köteles elfogadni, ellen-
kező esetben három hónap idő-
tartamra ki kell zárni a közfoglal-
koztatásból (de az álláskeresők 
nyilvántartásából nem). Ennek 
oka, hogy a közfoglalkoztatásba 
csak azok kerüljenek bevonásra, 
akik az elsődleges munkaerőpia-
con valóban nem tudnak elhe-
lyezkedni.

Annak érdekében, hogy a me-
zőgazdasági idénymunkák eseté-
ben a közfoglalkoztatási progra-
mok ne vonják el a munkaerőt a 
mezőgazdasági termelőktől, 
szükségessé vált a mezőgazdasá-
gi idénymunka prognosztizálása, 
amely megalapozza a közfoglal-
koztatási programok optimalizált 
létszámmal történő tervezését. 
2015. július 13. napjától kezdő-
dően a munkáltató minden év 
május 1-je és október 31-e között 
munkaerőigényét közvetlenül 
annak a településnek a polgár-
mesterénél bejelentheti, ahol a 
tervezett foglalkoztatás helye ta-

lálható. Az előre jelzett igények 
alapján a járási és megyei kor-
mányhivatalok a foglalkoztatók-
kal egyeztetve úgy tervezik a 
mezőgazdasági idénymunkák 
idején a közfoglalkoztatási prog-
ramok létszámait, hogy a jelzett 
mezőgazdasági idénymunkák el-
végzésére kellő számú munkaerő 
álljon rendelkezésre. Továbbá az 
egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény szerint foglalkoz-
tatni kívánó munkáltató minden 
év október 31-éig bejelentheti a 
tervezett foglalkoztatás helye 
szerint illetékes megyei foglal-
koztatási szerv részére a követ-
kező év május 1-je és október 
31-e között általa tervezett egy-
szerűsített foglalkoztatás helyét, 
a foglalkoztatni kívánt létszámot 
munkakörönként és a foglalkoz-
tatás tervezett ütemezését. A 
megyei foglalkoztatási szerv 
minden év november 30-áig to-
vábbítja a közfoglalkoztatásért 
felelős miniszter részére az ösz-
szesített egyszerűsített foglal-
koztatási igényeket.

A Belügyminisztérium adatai 
alapján hiába adottak a jogszabá-
lyi feltételek, a munkáltatók 
tavaly alig éltek ezzel a felkínált 
lehetőséggel. A településvezetők 
részére bejelentett, EFO-ban fog-
lalkoztatni tervezett létszám 
csupán alig több mint 6000 főre 
vonatkozott. Az egyszerűsített 
foglalkoztatási munkaerőigé-
nyek  jellemzően nem jutnak el a 
munkaügyi szervezet látókörébe. 
A 2016. év első 8 hónapjában 
egyszerűsített foglalkoztatási 
jogviszony keretében a foglal-
koztatók által a Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálathoz bejelen-
tett új álláshelyek száma 3369 
volt, ebből 217 állás irányult me-
zőgazdasági idénymunkára. 
2016. január és augusztus között 
a közfoglalkoztatottakat 429 
esetben közvetítették a járási hi-
vatalok egyszerűsített foglalkoz-
tatásra, amelyből mezőgazdasági 
idénymunkára 237 közvetítés 

irányult. Annak fényében, hogy a 
NAV statisztikai adatai szerint az 
egyszerűsített foglalkoztatásban 
dolgozó személyek száma a 
2016. év egyes hónapjaiban 
147,8 ezer (2016 január) és 283,5 
ezer fő (2016. július) között ala-
kult, összességében elmondható, 
hogy az egyszerűsített foglalkoz-
tatási igények bejelentése igen 
kis számban történt csak meg a 
foglalkoztatók részéről.

A közfoglalkoztatás megfelelő 
tervezése és a közfoglalkoztatot-
tak elsődleges munkaerő-piacon 
történő elhelyezkedése érdeké-
ben a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal ezúton hívja fel az érintett 
munkáltatók figyelmét a jövő évi 
idénymunkára vonatkozó mun-
kaerőigény bejelentési lehetősé-
gének közelgő határidejére 
(2016. október 31.). 

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
bérbevételre meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, (autóbusz-pá-

lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 
4 db üzlethelyiség (I. 
71,4m2, II. 55,8m2, III. 
16,53m2, IV. 82,7m2) licit 
útján történő bérbeadása 
Az I. sorszámú üzlethelyiség 
– amennyiben nincs pályázó 
az egész helyiségre – meg-
osztva is kibérelhető, a szét-
bontást a pályázati idő alatt 
az önkormányzattal egyez-
tetni szükséges!

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 40 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)

• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2. 
szám alatti 12,6 m2 üzlethe-
lyiség licit útján történő bér-
beadása (volt gyógyászati 
bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/

év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Műszaki Irodája ad. (Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 2., 
Tel.: 75/541–558).

Részletes pályázati kiírás 
2016. október 3. és 2016. no-
vember 2. között vásárolható 
meg 11.000 Ft-ért (pályázat 
benyújtásától való visszalépés 
esetén sem visszafizethető) a 
Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig, szerda: 
9–12; 13–15:30-ig és péntek: 
9–13 óráig)

Licitálás időpontja: 2016. 
november 3. (csütörtök) 1030.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki 
Iroda tárgyalóterme.

Üzlethelyiségek
bérbeadása 
licit útján

Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
értékesítésre meghirdeti az 
alábbi önkormányzati ingatlant:

7020 Dunaföldvár, Felső 
fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) 
alatti családi ház.

Kikiáltási ár: 3.935.000 Ft.
Az ingatlanról további infor-

mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Műszaki Irodája ad. (Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 2., 
Tel.: 75/541–558)

Részletes pályázati kiírás 
2016. október 3. és 2016. no-
vember 2. között vásárolható 
meg 11.000 Ft-ért (pályázat be-
nyújtásától való visszalépés 
esetén sem visszafizethető) a 
Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig szerda: 
9–12; 13–1530-ig és péntek: 
9–13 óráig).

Licitálás időpontja: 2016. 
november 3. (csütörtök) 10 óra

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejleszté-
si és Műszaki Iroda tárgyalóter-
me.

Sajtóközlemény

Tájékoztatás az idénymunkára vonatkozó 
munkaerőigények bejelentésének
lehetőségeiről
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Dunaföldvár Város Önkormány-
zata több mint 61,5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el az EGT Finanszírozási Me-
chanizmus 2009–2014 keretében 
a „Vidéki kulturális és természeti 
örökség megőrzése” című pályá-
zati felhíváson a dunaföldvári táj-
ház megmentésére. 

A program keretében foglalko-
zásokat és táborokat szerveztünk, 
elsősorban 6–18 éves korosztály 
számára. Három táborban vehet-
tek részt a gyerekek 2016 nyarán, 
melyeknek keretében megismer-
kedhettek a tájházzal is.

Történelmi tábor
A művelődési ház 2016. július 

11–15. között szervezte meg tör-
ténelmi táborát az ispánházban. 
Közel 30 alsó tagozatos általános 
iskolás vett részt a nyári szünidőt 
színesítő programon. 

Az idei évben a szervezők nem 
egy történelmi korszakot válasz-
tottak ki, hanem a magyar törté-
nelem különböző időszakaiból 
szemezgettek. Ennek megfelelő-
en első nap a honfoglalás korá-
ban kalandoztak, másnap és har-
madnap az Anjou-kor volt a 
téma. A negyedik és ötödik 
napon a török kori hódoltság 
nyomait kutatták. 

Egy délelőttöt a helyi – felújí-
tásra váró – tájházban töltöttek. 
A gyerekek megismerték az épü-
letet és az udvart, „liliomos 
aranyforintokat” kerestek a 
fűben. A jövő évi tábor során a 
terveknek megfelelően már a fel-
újított tájházat és foglalkoztatót 

vehetik birtokba és használhatják 
a résztvevők. 

Levendula Népművészeti 
Alkotótábor – néptánc, 
kézművesség

Az alkotótábor regionális ren-
dezvény – 2016. június 20–24-ig 
–, mivel a helyszínt adó Dunaföld-
vár kisváros vonzáskörzetén (30 
km-en) belül hirdették meg ren-
dezvényt. Így Tolna megyén kívül 
Bács-Kiskun és Fejér megye 8 te-
lepülésének általános iskolásai je-
lentkezhettek a táborba. 

A legtöbb gyermek szeret 
olyan tevékenységet folytatni, 
amely során kézzelfogható alko-
tás születik. Szeretik magukat 
kipróbálni különböző manuális 
készséget igénylő tevékenysé-
gekben, mint például rajz, festés, 
agyagozás, papírhajtogatás, fafa-
ragás, üvegfestés, gyöngyfűzés, 
tűzzománcozás. A tájház-projekt 
keretében, a tájházban fellelhető 
régi használati tárgyak és búto-
rok tanulmányozása segített 
abban, hogy a korabeli életvitelt 
és mesterségeket jobban megis-
merjék. Ezáltal könnyebben 
vettek részt olyan tevékenysé-
gekben, mint a fafaragás vagy az 
agyagozás.

Nomád tábor
A Hagyományőrző Íjászok 

Dunaföldvári Egylete 2016. au-
gusztus 26–28 között nomád 
tábort szervezett. A lőterükön 
megrendezett eseményre hívták 
az érdeklődő gyermekeket és 

szüleiket, illetve hozzátartozói-
kat, akik szép számmal meg is 
jelentek.

Augusztus 27-én, szombaton, 
lehetőség volt megnézni és ta-
nulmányozni az egyik tag, ifj. 
Slámer István – álcaháló segítsé-
gével kialakított – hadtörténeti 
kiállítását is, ami a helyi tévések 
körében is nagy sikert aratott. 
Délután meglátogatták azt – az 
Attila utcában lévő – paraszthá-
zat, amit Dunaföldvár kapott egy 
tájház kialakítására. 

Megnézték belülről is az épü-
letet, majd az udvarán a gyere-
kek bemutattak néhány íjjal 
lövést a felállított célokra, amit a 
táborban tanultak. Este, tüzes 
nyílvessző segítségével, tábortü-
zet gyújtottak, majd a saját készí-
tésű nyársakon szalonnát sütöt-
tek. Vacsora után a vállalkozó 
szellemű résztvevők megvetették 
ágyukat a jurtában, ott aludva ki 
a nap „fáradalmait”.

Mindhárom tábor tehát meg-
valósította a program általános 
célját, mely szerint a helyi sze-
replők bevonásával javítsa a kul-
turális örökséghez való hozzáfé-
rést és a társadalmilag hátrányos 
helyzetű csoportok is egyenlő 
eséllyel férjenek hozzá a kulturá-
lis javakhoz. 

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek, 
iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű 
ügy in té zés sel, ügy véd közreműködésé-
vel, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Nyári táborok a 
tájház-projekt keretében
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A Dunaföldvári Kertbarátok Vá-
rosvédő Egyesületének meghí-
vására Gyöngyösi Sándor bio-
gyógygomba termesztő tartott 
előadást a művelődési házban 
október 3-án. Beszélt a gombák 
élettani hatásairól, termeszté-
sükről és feldolgozásukról. 

Szabados Sámuel

Gyöngyösi Sándor 1991 óta 
foglalkozik gombatermesztéssel, 
és részben felkérésre 2009-ben 
építette ki biogyógygomba ter-
mesztő telepét, mely speciális 

felszereltséget igényelt. Mivel 
biotenyészetről van szó, ezért 
zárt termelési technikát kellett 
kialakítani speciális klímával, 
páratartalommal és kellő védett-
séggel a káros környezeti hatá-
sokkal szemben. A gombákat 
helyben dolgozzák fel, sűrítmé-
nyeket, teát, kávét, kozmetiku-
mokat készítenek belőlük. 

Az előadó szerint fokozatosan 
nő az igény hazánkban is a 
gyógygombák iránt, melyek ter-
mesztéshez és feldolgozáshoz 
nagy szakértelem és tapasztalat 

szükséges. Az előadáson bemu-
tatott termékeket kb. négyezer 
éve Kínában alkalmazták elő-
ször. Kuriózumoknak számítot-
tak, és csak a császári család fo-
gyasztotta őket. A gyógygombák 
többsége életelixír, azaz stressz-, 
feszültségoldó, kellemes közér-
zetet biztosít, energiát ad. Pozití-
van hat a vérkeringésre, az 
emésztésre, és hatékony sok bak-
térium és vírus ellen. 

Vannak speciális esetekre al-
kalmazható szerek, például a 
siteke gomba vírusölő és a ke-
moterápiás kezelések utáni mel-
lékhatásokat enyhíti. A gyapjas 
tisztagomba, mely hazánkban is 

előfordul, a vércukor problémák 
ellen hatékony. 

Az étkezési gombákkal kap-
csolatban megjegyezte az előadó, 
hogy hazánkban sajnos nemzet-
közi összehasonlításban ala-
csony a gombafogyasztás. 
Vannak háztartások, melyekben 
hónapokon át nem kerül gombás 
étel az asztalra, pedig a heti 
étrend tartozékává kellene 
válnia, hiszen szinte minden 
gombának van pozitív élettani 
hatása. A mérgezéstől való féle-
lem nyilván visszatartó erő lehet, 
de napjainkban tökéletes szűrő-
rendszerek működnek, melyek 
garantálják a biztonságot. 

Gombában az egészség

Hatvanéves érettségi találkozót 
tartottak nemrég a Magyar 
László Gimnáziumban. Ez az év-
forduló önmagában is jelentős, 
de ha azt is hozzátesszük, hogy 
ez volt az 1952-ben indult kö-
zépiskola első évfolyama, akkor 
még iskolatörténeti érdekesség 
is.

Lukácsi Pálné

Az öregdiákokat a gimnázium 
igazgatója, Balogh Emese fogad-
ta, aki végigvezette őket a több 
mint tíz évvel ezelőtt kibővült 
iskolában. Aztán a jelenből a 
múltba kalandoztak.

1952-ben Rojkó József kapott 
megbízást az iskola szervezésé-
re. Nem volt jelentkezési lap, to-
borozták a diákokat. – Odamen-
tem, becsöngettem az épületbe, s 
mondtam, hogy elsős akarok 
lenni. Felírták az adataimat, s fel-
vettek – meséli Plecskó Gyuláné 
Juhász Mária. 

Most derült ki, hogy a paksi 
fiúk miként kerültek Dunaföld-
várra. Amikor nyolcadikosként a 
földváriakkal közösen gyapotot 
szedtek Gyapapusztán, a nagyon 
kevés ebéd miatt a fiúk fellázad-
tak, s katonás rendben hazagya-
logoltak Paksra. Büntetésül kitil-
tották őket az ország összes kö-
zépiskolájából. Csakhogy a föld-
vári gimnázium még nem volt a 
listán! Oda pedig létszám kellett. 
Olyan is akadt, akit szülei ku-

láklistára kerülése miatt, vagy 
más okból nem vettek fel koráb-
ban valamelyik középiskolába. 
Így két–három év kihagyással 
jutottak továbbtanulási lehető-
séghez Dunaföldváron.

A hatvanhárom fős évfolyam 
egy ideig egyetlen osztályként 
indult az államosított, egykori fe-
rences kolostorban, amely épület 
egy része a háború után kórház-
ként működött. Kezdetben szinte 
minden hiányzott. A kis elsős 
gimnazisták a kolostor egyik cel-
lájából kialakított betonos terem-
ben ültek mindenhol, még ott-
honról hozott sámlin is, hiszen 
padok sem voltak. Testnevelés 
órákon az udvart próbálták meg-
szabadítani a derékig érő gaztól. 
A hideg beálltával beosztották, 
melyik nap ki viszi a fát az 
egyetlen vaskályhába. Később 
Veszprémi doktor ajándékozott 
az iskolának egy kályhát, így le-
hetett novemberben szétbontani 
két osztállyá az évfolyamot. Az 
öt paksi diák a Kossuth téren 
talált egy fűtetlen albérletet, 
ahogy elnevezték pentatust, ahol 
télen reggelre deres volt a hajuk.

Ilyen és ehhez hasonló történe-
tek kerültek elő az egykori tan-
teremben ülve. Emlegették taná-
raikat is. Rojkó József másfél 
évig volt csak igazgató. Őt a 
pedáns, régi vágású úriember, 
Mándoki Sándor követte. Osz-
tályfőnökük a nagy tudású pá-

lyakezdő tanár, Mándi Gyula, 
akiről ma is tudják, hogy Füst 
Milán kedvenc tanítványa volt. 
Ő tanította a magyart és a törté-
nelmet. A nyelveket oktató Kr-
cselics Ilona lett a másik osztály-
főnök.

Szedett–vedett osztálynak 
mondták magukat, de tehetsége-
sek voltak, sokan továbbtanul-
tak. Közülük került ki az az olaj-
mérnök, aki a hetvenes években 
az algyői olajkitörést megállítot-
ta, de az állattartásban használt 
önetető-önitató rendszer kitaláló-
ja is. Több mérnök, jogász, vala-
mint két testnevelő- és matemati-
katanár, s mások, akik úgy gon-
dolják, sokat köszönhetnek az 
iskolának. A mostani találkozón 
húszan már nem lehettek jelen. 
Akadtak, akik családi vagy 
egyéb programok miatt maradtak 
távol, de a 49 érettségizettből 
18-an jelen voltak.

A mai napig erősen kötődnek 
az alma materhez. Szép számmal 
eljöttek a korábbi, a kerek évfor-
dulókon tartott rendezvényekre is.

Sokuk családjából több gene-
ráció a Magyar László Gimná-
zium diákja lett. Büszkék is 
erre a nagymamák, nagypapák. 
Akad köztük egy, Juhász Mária, 
aki 1952-től egészen nyugdíjba 
vonulásáig az iskolában töltötte 
életét, ugyanis érettségi után, 
1956-ban, miután Mándoki 
igazgató úr megtudta, hogy a 
felvételiről lemaradt, megbízta 
a gondnoki feladatok ellátásá-
val.

Az emlékeiken kívül ajándé-
kot is hoztak magukkal: egy–egy 
könyvet, cikket. Örültek az 
iskola és a település szépülésé-
nek. Csak most valahogy hosz-
szabb a Pentelei utca – még autó-
val is – mondja nevetve egyikük. 

Fontolgatják, hogy a gimnázi-
um vezetőjének meghívására 
kapcsolódnak az iskola új hagyo-
mányához, s a következő május-
ban öregdiákként is ballagnak. 
Így megerősíthetik a hűségüket.

(A Dunaföldvári Hírlap 2016. 
október 6-án megjelent írása 
alapján)

Hatvan éve végeztek
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Dunai halász
A Duna régen rengeteg ember-
nek adott munkát. Hajósok, só-
deresek, kompvezetők, vízi mal-
mot működtetők és nagyon sok 
halász megélhetését biztosítot-
ta. A dunai hal kedvelt volt Föld-
váron, híres csárdák várták a 
vendégeket, ahogyan ma is. Or-
szágosan ismert volt például Kó-
csiék vagy Flamm bácsiék ven-
déglője. A földvári halászok kö-
zül többen az Ercsi vagy a Paksi 
Halász Szövetkezetben dolgoz-
tak. 
Rostás Ferenc az utolsó földvári 
halász. Két éve már nem halá-
szik. Ő beszél munkájáról.

Kiss Éva

„Az Ercsi Halász Szövetkezet-
ben dolgoztam. Kisapostagon, a 
Schalbert-szigeten volt a halász-
tanyánk. 1960-tól 67-ig voltam a 
szövetkezet tagja. Madocsáról 
származom, de tizenéves korom 
óta Földváron élek. Azért hagy-
tam ott a szövetkezetet, mert sok 
volt az ivászat, a társaim sokat 
ittak, közben itthon jószágokkal 
kezdtem foglalkozni.  

A halászokhoz a sógoromon 
keresztül kerültem. Nem volt 
munkahelyem, amikor üresedés 
lett, felvettek. Sógorom Nyirfa 
József földvári volt, nagyon 
tudott halászni, értette minden 
titkát, csak az emberekkel nem 
tudott bánni. Hétfőtől szerdáig 
halásztunk, majd jöttünk a piacra 
árulni, nagy vesszőkosarakban 
kínáltuk a fogást a Hovanyovsz-
ky előtt. Délután mentünk vissza 
a vízre, és szombaton megint jöt-
tünk a piacra. 

Ha nagyobb mennyiséget fog-
tunk, azt elvitte a szövetkezet Er-
csibe. A fogás 60 százaléka a 
mienk volt, a többi a szövetkeze-
té. Még a szövetkezet 40 százalé-
kából kaptunk szerszámra 10 
százalékot.  Szállítottunk halat 
halászcsárdákba, Flamm bácsi-
nak, a Kiskulacsba, de a túlsó 
félről is járt hozzánk egy kocs-
máros. Vecséről, Adonyból is 
jöttek vásárlók. 

Kisapostagi, dunaegyházi 
munkatársaim voltak. Általában 
négyen szoktunk menni halászni, 

és ha kellett, napszámosok segí-
tették a munkánkat, így négyünk-
nek több hal maradt. Általában 
hat ember kellett egy brigádba. 
Kilenc méter hosszú motoros 
csónakunk volt. 

A köcsöge fogását két csónak-
ról kell csinálni, a háló a fenéken 
megy. A balin fogását szintén két 
csónakkal végeztük, ebben az 
esetben a háló a víz felszínén 
úszik. A merítő hálózást egy csó-
nakról csináltuk. A Dunában 
mindig volt hal, csak meg kellett 
keresni: harcsa, ponty, süllő, kö-
csöge, jász keszeg, bodorka. 
Meg lehetett élni. 

Nagyhorgászok voltunk, volt 
ötven méteres kerítőhálónk is. A 
kerítőhálós halászatnál kitettek 
egy embert a partra, egy ember 
kerített a ladikkal, majd kitette a 
másikat is. A parton húzták a 
hálót, ami egy zsákot alkotott, 
amikor kivették a partra. Három–
négy mázsát is fogtunk egy zsák-
ban.

Télen, amikor nem lehetett 
dolgozni, javítottuk a hálókat, 
varsát kötöttünk, fizetést ebben 
az időben nem kaptunk. Koráb-
ban kenderből készült a háló, az 
én időmben perlonból, ami 
nagyon erős volt. Hálóink a híd 
alatt voltak kifeszítve, egyik 
szélén parafák lógtak, ez tartotta 
fenn a víz felszínén. Másik szélé-
re ólmok voltak felkötve, hogy 
lemerüljön a fenékre. 

Amikor otthagytam a szövet-
kezetet, az ÁFÉSZ-nél kaptam 
állást, de kiváltottam a kishalász 

engedély is és a munka mel-
lett folytattam a halászatot. 
Szabó Gyuri bácsi is kisha-
lász volt, mi voltunk az utol-
sók. A kishalászoknak nem 
volt nagy hálójuk, míg a na-
gyoknak akár 50 méteres há-
lójuk is volt. 

Amikor halászni kezdtem 
Schrauf Pista, Meischitz 
Lajos, Németh Pista bácsi 
dolgozott Földváron.  Az Al-
só-révnél van egy halászta-
nyám, billingeztem, varsáz-
tam, seblákoztam, kecéztem. 
A varsát el kell helyezni a 
vízben. Az egyik felén szűkül 
a kosár, amiből nem tud ki-
úszni a hal. Billingezéskor 

két ember fogja a hálót, amikor 
neki úsznak a halak, beborítják a 
csónakba őket. A seblákozás? 
Jobbára ősz fele halásztunk így, 
amikor vermelni kezdenek a 
halak. Úgy történik, hogy kö-
rösztbe megy a folyással a csónak 
egy kötéllel orránál, faránál és kö-
zépen. Egy halász áll a csónak-
ban, és fogja a köteleket, míg a 
társa kormányoz. Ha bármelyik 
kötél elakad, el kell vágni bicská-
val, mert különben felborul a 
csónak.   A háló a fenéken van, 
aki a köteleket fogja, érzi, mikor 
kell engedni, vagy húzni rajra. Ha 
beakad a kötél, elvágása után 
mindjárt szálába kell kormányoz-
ni a csónakot (a folyás irányába), 
hogy ne történjen baleset. A kecé-
zés, amikor a csónakkal vontatott 
hálóba beakadnak a halak. 

A családból senki sem volt 
halász, véletlenül kerültem a 

szakmába. Ha valaki szerette a 
halászatot, én szerettem. Azt 
hittem, a fiam vagy az unokáim 
folytatják, de egyelőre nem ér-
dekli őket.

Évforduló
Szeptember 25-én Előszállá-
son megemlékeztek az Ár-
pád Fejedelem Általános Is-
kola fennállásának hatvana-
dik évfordulójáról. 

Kiss Éva
Az iskola több szállal is kö-

tődik Dunaföldvárhoz: jelen-
leg is tanítanak dunaföldvári 
pedagógusok Előszálláson, a 
diákok közül pedig sokan a 
Magyar László Gimnázium-
ban folytatták, folytatják ta-
nulmányaikat.  

Az igazgatónő, Mátrai Adél 
és a polgármester, Farkas 
Imre köszöntötte a mára kí-
vül-belül nagyszerűen felújí-
tott iskolában a korábban és 
jelenleg is ott tanító pedagó-
gusokat. A program sütizés-
sel, kellemes beszélgetéssel 
folytatódott. Az érdeklődők 
megtekinthették az iskolatör-
téneti, helytörténeti kiállítá-
sokat, a tanulók munkáiból 
kiállított tárlatot, és a tantes-
tület tagjainak munkáit: fest-
ményeket, grafikákat, verse-
ket, kézműves tárgyakat. 

Az egész napos program 
délután a diákok műsorával 
folytatódott. 

Régészeti lelet
Kiss Éva

A Duna mindig rejteget kin-
cseket. Alacsony vízállásnál a 
parton sétálók rendszeresen rá-
akadnak mamutcsontokra, régi 
szerszámokra, malomkövekre, 
de előkerült középkori hajó 
maradványa is. Egy lelkes 
gyűjtő az utóbbi hetekben talált 
egy jó állapotban lévő késő 
bronzkori sarlót. Felvette a 
kapcsolatot az illetékes szer-
vekkel. 
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Második alkalommal tartotta 
Dunaföldváron közösségi hétvé-
géjét az budapesti Agóra Gyüle-
kezet.

Balogh Emese

„Az agora, azaz piactér, Szent 
Pál missziós tevékenységének 
egyik színtere, melyet a mai Bu-
dapesttel állítottunk párhuzamba 
– magyarázta a független evan-
géliumi közösség névválasztását 
Hamar Dávid lelkész –. Az 
Agóra kis közösség, nagy elődök 
és évszázados, évtizedes hagyo-
mányok nélkül. Éppen ezért 
sokkal rugalmasabban épül fel, 
mint a történelmi egyházak. Ez a 
mai életmódnak megfelel, sok 
fiatal talál rá ilyen közösségben a 
keresztényi hitre.”

A református teológiájú gyü-
lekezet közösségi hétvégéjét 
tartotta városunkban. Közkívá-
natra tértek vissza idén Duna-
földvárra, a tavalyi itt tartózko-
dás során barátokra, segítőkre 
találtak, akik szervezési munká-
jára idén is számíthattak, így a 
gyülekezeti hétvége programjai 
gördülékenyen valósulhattak 
meg. 

A 44 fős felnőttekből és gyer-
mekekből álló csoport négy kü-
lönböző helyszínen rendezkedett 
be. A gyülekezeti tagok napköz-
ben saját szervezésű programo-
kon vettek részt, ezek többsége 
spirituális jellegű – istentisztelet, 
lelki beszélgetés – volt, de szer-
veztek borkóstolót, közös fürdő-
zést is.

Agóra keresztény gyülekezeti 
találkozó

Pályázati felhívás
Horváth Zsolt s.k., 
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányza-
ta az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával együttműködve, az 
51/2007. (III.26.) Kormányrende-
let alapján ezennel kiírja a 2016–
2017. tanév második és a 2017–
2018. tanév első félévére a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázók köre „A” 
típusú pályázat esetén:

Az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatásban tanuló hallgatók, 
akik,

– szociálisan hátrányos hely-
zetűek,

– teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányai-
kat,

– 2016. év szeptemberében ta-
nulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók,

– a pályázás időpontjában a 
hallgatói jogviszonya szünetel, 
de a folyósítás időpontjában 
2016/2017. tanév második fél-
évére a beiratkozott hallgató 
aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik.

Nem részesülhet ösztöndíj-
ban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a 
fegyveres szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgató-
ja,

– doktori (PhD) képzésben 
vesz részt,

– kizárólag külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jogvi-
szonyban.

Az ösztöndíjat minden pályáza-
ti fordulóban újra kell pályázni.

A pályázók köre „B” 
típusú pályázat esetén:

Az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező 
tanulók, akik

– szociálisan hátrányos hely-
zetűek,

– a 2016/2017. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy

– felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik a 2017/2018. 
tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelent-
kezők közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 
2017/2018. tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2017/2018. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév: a 2017/2018. 
tanév, a 2018/2019. tanév és a 
2019/2020. tanév. 

Az elnyert ösztöndíjat közvet-
len adó- és TB-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli.

A pályázat kötelező mellékle-
tei:

– Az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltött és aláírt pályázati űrlap

– a felsőoktatási intézmény 
által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2016/2017. 
tanév első félévéről;

– igazolás a pályázó és a vele 
egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről; 

– egyéb jövedelem esetében az 
utolsó lezárt adóévről szóló NAV 
igazolás

– szociális és más ellátások 
igazolása

– iskolai tanulmányokat foly-
tató testvérek esetében: a hallga-
tói jogviszonyt igazoló eredeti 
dokumentumot, illetve tanulók 
iskolalátogatási igazolása

– család vagyoni helyzetéről 
nyilatkozat, 

– 3 hónapnál nem régebbi lak-
címigazolás, mely kérhető a 
Tolnai Megyei Kormányhivatal 
Paksi Járási Hivatalánál (Okmá-
nyiroda, Dunaföldvár, Kossuth 
L. u. 2.).

A pályázatbeadáshoz az 
EPER-Bursa rendszerben pá-
lyázói regisztráció szükséges. 
Azok a pályázók, akik a ko-
rábbi pályázati években re-
gisztráltak a rendszerben, ők 
a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek 
be.

A pályázók a regisztrációt 
követően tölthetik fel adataikat 
a rendszerbe. 

Az EPER-Bursa rendszer el-
érhetősége: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx

A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését és feltölté-
sét követően a pályázati űrlap 
kinyomtatva és aláírva kizáró-
lag a fent meghatározott köte-
lező mellékletekkel együttesen 
érvényes.

Hiányos pályázat esetén a 
pályázati határidőn belül van 
lehetőség a hiánypótlásra.

A pályázat rögzítésének és 
benyújtásának határideje: 
2016. november 8.

A pályázatot papíralapon a 
Dunaföldvári Polgármesteri Hi-
vatal 1. számú irodájába kell be-
nyújtani (7020 Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2.)

A pályázatokat az önkormány-
zat 2016. december  8-ig bírája 
el.

A részletes pályázati kiírás, 
illetve a pályázathoz kapcsoló-
dó letölthető dokumentumok 
megtekinthetők a dunafoldvar.
hu internetes oldalon.
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A Kulturális örökség napján, 
szeptember 17-én, ódon hangu-
latú, pókhálós Kul-túrára hívta 
Fafkáné Simon Ildikó a duna-
földváriakat.  

Balogh Emese

Ez alkalommal titokzatos pin-
céket látogatott a mintegy ötven 
fős csoport. Az érdeklődők Faf-
káné Simon Ildikó és Pataki 
Dezső irányításával jártak a vár-
börtönben, a várbeli fazekasmű-
hely pincéjében, majd az Öreg-
templom alatt folytatták túráju-
kat. Végigaraszoltak a Magyar 

László Gimnázium feltehetően 
török kori, illetve légoltalmi pin-
céjében, majd a Rozmaringos 
udvarház gyűjteményében gyö-
nyörködtek. A túrát két templom 
– a barátoké és a szerb – zárta, 
utóbbiban a dunaújvárosi SKICC 
Művészeti Egyesület kiállítását 
tekintették meg a Kul-túrázók.

A SKICC két helyen is kiállí-
totta nyári, nemzetközi alkotótá-
borának festményeit városunk-
ban, melyek közül a nagyérdemű 
az ispánházban még október 
végéig láthajta a kortárs művé-
szeti kiállítást. 

Pats József, az egyesület alapítója 
és a kiállítások főszervezője el-
mondta, hogy hét ország alkotóinak 
munkáját mutatják be a földvári tár-
latokon. Elragadtatással fogadta a 

szerb templom helyszínét, mint 
mondta, bár belső tere felújításra 
szorul, még ilyen állapotban is rend-
kívül alkalmas kortárs képzőművé-
szeti alkotások bemutatására.

Dunaföldvár alulnézetből is

Eszkép Műhely
A X. Ars Sacra Fesztiválhoz kap-
csolódva szervezett programot 
a szerb templomba és annak fa-
lain túlra is a dunaföldvári Esz-
kép Műhely.  

Balogh Emese

Érdekes kezdeményezés hely-
színe volt – a Kulturális örökség 
napjához kapcsolódva – a szerb 
templom. Szeptember 17-én az 
Eszkép Műhely Bábképek a 
szentély peremén címmel mutat-

ta be performanszát, majd a 
bajóti római katolikus templom-
mal létesített élő kapcsolat ered-
ményeként a földváriak is része-
sei lehettek a Szabolcsi Bence 
Zeneiskola tanárai Vivaldi kon-
certjének.

Másnap Színtérő címmel Nagy 
Katalin Matild grafikusművész 
és Nagy Dénes festőművész volt 
a vendége a dunaföldvári temp-
lomnak, a bejelentkező bajóti 
templomban pedig Vázsonyi 
János játszott szaxofonon Bach 
átiratokat.

Ötödik alkalommal szervezték 
meg a nyárbúcsúztató, tanév-
kezdő gyermeknapot a Sárga- 
Pincés Gödör Egyesület, a helyi 
Vöröskereszt tagjai és Dunaföld-
vár Város Önkormányzatának 
képviselői.

Balogh Emese

A tanév első hétvégéjén gyer-
mekzsivajtól volt hangos a Sárga 
gödör. A szeptember eleji gyer-
meknaphoz idén az égiek is ke-
gyesek voltak, így szó szerint 
felhőtlenül szórakozhattak a sza-
badtéri rendezvényen kicsik és 
nagyok.

A programok többsége a gyer-
mekeket szólította meg, akik 
közül több mint százan regiszt-

ráltak a sportvetélkedőre, de ját-
szóház, arcfestés, lufibohóc és 
fodrász is várta őket a vöröske-
resztes aktivisták jóvoltából. 

A felnőttek számára felállított 
egészségsátor rendkívül népsze-
rű volt – tudtuk meg Kuti Valéri-
ától, a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének vezetőjétől –, aki öröm-
mel tapasztalta, hogy a mérésen 
megjelent dunaföldvári felnőttek 
többségének jó a vércukor és 
vérnyomás értéke. 

Bajnok József, a Sárga- Pincés 
Gödör Egyesület titkára a ren-
dezvény közösségépítő szerepét 
emelte ki. Mint mondta, nyitott 
pincekapuk várták a vendégeket; 
baráti társaságok tartottak össze-
jöveteleket, s az egyesület 

Nyárbúcsúztató gyereknap

►
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tagjai közösen munkálkod-
tak azért, hogy mindenki jól 
érezze magát ezen a napon. Ezt 
szolgálta a gazdag színpadi prog-
ramkínálat is: az Ördögszekér 
Táncegyesület, a Zsigec musical-
csoport, a hastánccsoport, a The 
Subrune zenekar és Szávolovics 
Gabriella műsora. A legnagyobb 

tömeget a sztárfellépő Nótár 
Mary vonzotta, akinek fellépését 
külön támogató finanszírozta. 

„Az utolsó vendég hajnali há-
romkor távozott”– mondta 
Bajnok József, aki szerint termé-
szetes, hogy jövőre ismét szer-
veznek gyermeknapot a Sárga 
gödörben.

Hatvanegy dunaföldvári óvodás 
kirándult Rácalmásra a XIV. Rá-
calmási Tökfesztiválra, amely-
nek első napi programjai a gye-
rekeknek szóltak.

Lukácsi Pálné

Szeptember 16-án gyerekzsi-
vaj nélkül maradt a faházas 
óvoda, ugyanis mind a négy cso-
port gyermekeit – a beszoktatós 
picik kivételével – egész napos 
élménygyűjtésre vitték Hajduné 
Rátkai Éva óvónő vezetésével. 
Minden óvodapedagógus és 
dadus velük tartott.

Busszal érkeztek Rácalmásra, 
majd kisvonattal végigjárták a 
fesztiválra feldíszített utcákat, 
hogy megszemléljék a szebbnél 
szebb tökkompozíciókat. Egy–
egy számukra különleges figu-
ránál a gyerekek ujjongtak, si-
kongattak örömükben. A Du-
na-part egyik háza előtt – ahol a 
szervező óvó néni lakik – éppen 
az ő utazásukat látták viszont 
egy tök-expressz vonat formájá-

ban. – Nekik szerettem volna 
örömet szerezni – mondta a pe-
dagógus. A kisvonat pár percre 
meg is állt, hogy a gyerekek kö-
zelről is megszemléljék a tökvo-
natot. Ezután immár csoporton-
ként választottak programot: 
megnézték a kiállításokat, az 
óriástököket, részt vettek külön-
böző kézműves foglalkozáso-
kon, tökfaragáson, élvezték a 
bohóc műsorát.

A Pillangó csoport tagjai 
voltak a legügyesebbek, teljesí-
tették a kézműves foglalkozá-
sok pecsétgyűjtő versenyét. Ju-
talmul mindenkinek zsákba-
macska ajándék járt. Ráadásul 
találkoztak Nagy Bandó And-
rással, aki kedvesen mesélt 
nekik gyermekéről és könyvei-
ről. A földvári gyerekek a saját 
készítésű töklámpásokat haza is 
vihették emlékbe. Végül még 
meglepetés körhintázásban is 
részük volt.

Nem csoda, ha otthon a 
szülők alig győzték hallgat-

ni a beszámolót, a gyerekek 
tele voltak élménnyel. A 
„tök jó napot” pedig folytat-

ják az óvodában októberben 
egy egész „tökös” hét kere-
tében.

Földvári óvodások Rácalmáson

1975 óta október 30-át a Zene 
világnapjaként ünneplik szerte 
a világban. Koncertek, hangver-
senyek, utcai zenélések az ün-
neplés legkülönfélébb formái-
ban hirdetik e csodálatos művé-
szet lélekemelő hangulatát és 
szépségét. 

Szabados Sámuel

Telekiné Rábai Melinda zeneta-
nár évek óta dédelgetett gondola-

tát valósította meg a múlt évben, 
mikor a városközpontban álló 
kútnál helyi zenészek, énekesek 
rögtönzött koncerttel hívták fel a 
járókelők figyelmét a világnapra 
és a zenélés örömére. A múlt évi 
siker hatására idén is kivonultak 
városunk előadói a Béke térre. A 
csodálatos őszi napsütés, az első 
dallamok felcsendülése sok 
embert megállított az utcán. 
Percek múlva kisebb sokadalom 

tapsolta és énekelte együtt az 
ismert melódiákat az éppen mik-
rofon előtt álló énekesekkel. 

A szervező szerint a világnap 
célja az is, hogy városunk zenei 

életének széles palettájával meg-
ismerkedjenek az emberek. 
Ennek jegyében felléptek a ze-
neiskola hangszeresei ismert 
komoly zenei melódiákat 

Dalra fakadt a Béke tér a 
Zene világnapján

►

►
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Művelődési ház
Októberi programok

MÚZEUMOK ŐSZI
FESZTIVÁLJA 
14. Péntek 14:00
Alkossunk együtt! / Az én 
váram – gondold újra!

OktÓBer 15. szOmBAt 
18:00 – áltAlánOs IskOlA 
AUláJA
Az ANNAMATIA nőikar 35 
éves jubileumi koncertje

OktÓBer 17. HétFŐ 18:00
1956 felülnézetben
Előadó: Ámon Antal, a 
POFOSZ Hagyományőrző 
tagozatának elnöke
A Kertbarátok Egyesülete 
szervezésében

OktÓBer 20. csütörtök 
10:00 és 14:00 
Vitéz Palkó mesejáték
Magyar Népmese Színház
Jegy ár: 700 Ft

OktÓBer 23. vAsárnAP 
10:00
Városi ünnepség

OktÓBer 25. kedd 9:00–
15:00 és 26. szerdA 13:00–
17:30
VÉRADÁS

Novemberi előzetes 
NOvemBer 3. csütörtök 
19:00
DUMASZÍNHÁZ
Aranyosi Péter és Dombóvári 
István műsora
Jegyár: 2.700 Ft

NOvemBer 8. kedd 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Az 1526-os mohácsi csata és 
az 500. évfordulóval kapcsola-
tos feladatok
Dr. Négyesi Lajos alezredes, 
egyetemi adjunktus

NOvemBer 12. szOmBAt 
14:00
MÁRTON NAP a Rókus 
pincéknél

szólaltatva meg, dalra fakadt 
az Annamatia kórus, énekeltek és 
táncoltak a Zsigec musical cso-
port tinédzserei, a gimnazisták és 
az általános iskolások. Szóló 
ének hangzott el gitárkísérettel, a 
népszerű magyar és amerikai 
musicalok ismert dalait pedig a 
közönség is együtt dúdolta, éne-
kelte a fiatal előadókkal. 

Telekiné Rábai Melinda nem 
titkolt célja volt, hogy az ismert 

szövegű, kellemes hangzású me-
lódiák dalra fakasszák a közön-
séget, és örömzenéléssé változ-
tassák a műsor utolsó perceit. A 
program célja nem az volt, hogy 
a zenészek váljanak főszereplők-
ké – hiszen erre az év során több 
alkalom is adódik –, hanem az, 
hogy a közönség egyenrangú 
partnerré váljon velük. Nos, ezt 
sikerült is elérni. A járókelők 
megállítása és dalra fakasztása, a 

jó hangulat igazi sikert jelentett, 
melyet az autók zúgása sem 
tudott megzavarni.  

Az utolsó dal után az alkalmi 
közönség csak nehezen oszlott 
szét. Többekben volt egy kis hi-
ányérzet, szerette volna még 
folytatni, egy–két dallal még 
emelkedettebbé tenni a hangula-
tot. 

Erre is lesz lehetőség egy év 
múlva. 

Tíz éve ősszel az Országos 
Könyvtári Szövetség kezdemé-
nyezésére országos könyvtári 
napokat rendeztek. Azóta éven-
ként ismétlődik a rendezvény, 
melyhez városunk is csatlako-
zott. Bertalanné Bóka Zsuzsan-
na, a Berze-Nagy Ilona Könyvtár 
vezetője tájékoztatta lapunkat 
az általuk szervezett progra-
mokról.

Szabados Sámuel

A könyvtár munkatársainak 
célja, hogy ezen alkalmak során 
minél többen ragadjanak köny-
vet a kezükbe és olvassanak.  
Október 4-én „Olvaslak” címmel 
a Béke téri díszkútnál egy köny-
ves szekrényt állítottak fel abban 

a reményben, hogy akinek meg-
tetszik a benne lévő könyvek va-
lamelyike, kiveszi, elviszi olvas-
ni, ugyanakkor az elolvasott 
vagy megunt könyveit is elhelye-
zi a szekrényben. 

Késő délután a könyvtárban 
Farkas Péter könyvszobrász tar-
tott bemutatóval egybekötött 
előadást, mely során kiderült, 
hogy könyvlapok hajtogatásából 
micsoda formákat, jelképes papír 
szobrokat lehet kreálni.  

Október 5-én kezdődött a 
„Nagy könyves beavató”, ahova 
főleg középiskolás diákokat 
vártak. 3–5 fős csapatok kezd-
hettek el egy játékot, mely egé-
szen márciusig tart. Havonta egy 
könyvet kell elolvasniuk, s 

közben a témához kötődő felada-
tokat oldanak meg. 

Október 6-án „A betűk titkai” 
címmel Cselényi Zoltán grafoló-
gus tartott előadást az íráselem-
zésről, melynek végén korláto-
zott keretek között írásképek 
elemzésre is vállalkozott.

Október 7-én délután az általános 
iskolás korosztályt várta a „Titkok 
könyvtár”, mely reggelig tartott. A 
könyvtárban töltött éjszaka során ér-
dekes és titokzatos meglepetésekkel 
találkozhattak a résztvevők.

Vasárnap a záró programon 
rendkívüli nyitva tartással várták 
a könyvtárba az olvasókat. Ez al-
kalommal díjmentesen lehetett 
beiratkozni, és ez volt a megbo-
csájtás napja is. A kölcsönzési 
határidő lejárta után visszavitt 
könyvekért nem kellett késedel-
mi díjat fizetni. 

Országos könyvtári napok

11 évvel ezelőtt a Szentenderi 
Múzeumpedagógiai Oktatási és 
Képzési Központ kezdeményezé-
sére rendezték meg országos 
szinten a „Múzeumok őszi fesz-
tiválja”elnevezésű programso-
rozatot, melynek célja, hogy ez 
idő alatt a hazai múzeumok kü-
lönböző témájú előadásokkal, 
kiállításokkal, foglalkozásokkal 
várják az érdeklődőket. Ez év-
ben városunk is csatlakozott a 
fesztiválhoz, mely szeptember 
26-tól november 13-ig tart. 

Szabados Sámuel

A szervezők tíz tematikát aján-
lottak idén a résztvevőknek. Faf-
káné Simon Ildikó, a művelődési 

ház munkatársa beszámolt arról, 
hogy városunk hármat választott 
az ajánlottak közül. A választás-
nál figyelembe vették a helyi 
adottságokat, és igyekeztek kü-
lönböző érdeklődési köröket és 
korosztályokat kielégíteni a te-
matikus programokkal. 

Az első esemény október 8-án 
a „Kulturális tereink másképp” 
elnevezésű. Ez alkalommal a 
város külterületén található emlé-
keket, építményeket lehetett meg-
tekinteni egy kerékpáros túra ke-
retei között. A célállomások a ha-
tárban elhelyezett és nemrég fel-
újított keresztek voltak. 

Az október 14-i délután főleg 
az óvodás és iskoláskorúakat 

várja „Alkossunk együtt” 
címmel. Délután kettőkor a vár 
udvarán várják az érdeklődő-
ket, akik feladatot is kapnak. A 
vár makettjét, kicsinyített 
mását lehet elkészíteni tetszés 
szerint átalakítva, áttervezve, 
színezve. Anyagot és eszközö-
ket a szervezők biztosítanak. 
Az alkotások ezután kiállítják 
majd. 

„40 éve vár a Vár” címet viseli 
az utolsó esemény október 18-án 
18 órakor, mikor Dr. Gaál Attila, 
a szekszárdi múzeum nyugalma-
zott régésze tart előadást. Témája 
az 1970-es években zajló ásatási 
és feltárási munka, melynek ő is 
részese volt. Ezután 1976-ban 
nyílt meg a nagyközönség előtt 
is városunk büszkesége, a duna-
földvári vár. 

Múzeumok őszi fesztiválja

►

►
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Ősz
Simon István

Megannyi megsárgult, fázósan 
reszkető falevél hirdeti, hogy itt 
van az ősz, itt van újra. Megérke-
zett, méghozzá nesztelenül, mint 
Ady Párizsába, kopogtatás 
nélkül, szinte észrevétlenül. 
Tegnap még a nyári nap aranyló 
sugarai melengették testünket – 
lelkünket, másnap már majd 
megvett az Isten hidege bennün-
ket. Talán jobb, hogy ez történt, 
mert így nem maradt időnk soká 
szomorkodni, a nyarat siratni. 

Nincs mit tenni, tudomásul 
kell venni, hogy immár a nyár 
messze jár, közeleg a tél. Ilyen-
kor irigyelhetjük azokat, akik az 
évszakok váltakozásával nem ta-
lálkoznak, akiknél örökös nyár 
van, így megmenekülnek a válto-
zás okozta szorongástól, s az ál-
landóság érzése biztonságossá 
teszi számukra a létet. Azonban 
csak a változás állandó, mert 
„panta rhei” minden mozog és 
változik ezen a világon. Ily 
módon mi is szerencsések va-
gyunk, mert a négy évszaktól 
sokat tanulhatunk, hiszen általuk 
az emberlét négy nagy korszaká-
val találkozhatunk. 

Ezek közül az ősz az öregedés 
és az elmúlás hírnöke, a tél elő-
futára. Első olvasatra szomorú 
üzenetet hordoz, hiszen a hulló 
levelek az élet fájáról való lehul-
lásunkra emlékeztetnek. „Szél 
fútta levél a világ, de hol az ág, 
de ki az ág?”– kérdezi Zelk 
Zoltán. Ám ha jobban szemügyre 
vesszük, „olvassuk” ezeket az 
aranysárga leveleket, rájövünk, 
hogy általuk az Ősz, e szorgos 
postás mást is üzen nekünk. Jele-
sül azt, hogy ősszel nem csupán 

az elmúlásról van szó, hanem 
szüretről is, az érett gyümölcsök 
betakarításáról. Az illatos és mé-
zédes fürtök begyűjtéséről, azok 
préseléséről, borrá érleléséről. 
Márpedig a „bor megvidámítja a 
szomorú szívet”, megmelengeti a 
fázós lelket.

Az őszülő, idősödő ember is 
szüretelhet, számadást tarthat, 
mérleget készíthet, betakaríthatja 
az általa érlelt gyümölcsöket. Élete 
regényét, történetét, annak minden 
fejezetét újraolvashatja, végiggon-
dolhatja. Miként Arany János teszi 
az Epilógusban, amikor ezt írja 
magáról: „Az életet már megjár-
tam. Többnyire csak gyalog 
jártam, gyalog bizon’… Legföl-
lebb, ha omnibuszon.” „Ha egy úri 
lócsiszárral találkoztam s bevert 
sárral: nem pöröltem- félreálltam, 
letöröltem.” 

Jó lenne, ha mi is hasonlóan 
gyümölcsöző életet élhetnénk, 
mint az idős költő, és ugyanúgy 
summázhatnánk azt. A hűvös és 
nyirkos őszi napok egyikén, 
amikor barátságos, meleg szobá-
ba vágyunk, talán érdemes lesz 
elgondolkodni azon, hogy meny-
nyit pöröltünk mi úri lócsiszá-
rokkal ahelyett, hogy letöröltük 
volna magunkról a „sarat”. 

Jómagam arra törekedtem, 
hogy ha csak lehet, ne pöröljek 
senkivel, kiváltképpen ne a fent 
említett személyekkel. Jóllehet a 
konfliktuskerülés is kockázatos 
dolog, mégis azt vallom ma is, 
hogy lócsiszárokkal nem érde-
mes pörölni. Amúgy is, a csen-
des ősz szelíd békéjével nyuga-
lomra int, aranysárga lombjaival 
gyönyörködni tanít, érett fürtjei-
vel szüretre buzdít, hűvös regge-
leivel és fagyos éjszakáival pedig 
a közelgő télhez szoktatja szíve-
met, szívünket.

A fesztivál szervezői ez 
évben mottóul a „Híd, ami össze-
köt” mondatot ajánlották, tiszte-
legve a 225 évvel ezelőtt szüle-
tett Gróf Széchenyi István 

emléke előtt, aki a kultúrát és 
annak értékeit hidaknak tekintet-
te, melyek embereket kötnek 
össze, és nemzeti egységet való-
sítanak meg.  

Tóth Róbert

A Tolna Megyei Önkormány-
zat az elmúlt egy évben számos 
lépést tett annak érdekében, hogy 
a Sió-csatornát valódi, élő vízi 
úttá fejlessze – e célkitűzés je-
gyében adott tájékoztatást a 
Sió-projekt végrehajtásával kap-
csolatos feladatok ellátásáról Fe-
hérvári Tamás elnöke, a Tolna 
Megyei Közgyűlés pénteki 
ülésén. A testület többek között 
alapítványi támogatásokról is 
döntött az oktatás és kultúra terü-
letén.

A Sió vízügyi, gazdasági és tu-
risztikai fejlesztése Tolna megye 
egyik kiemelt, széles körű 
együttműködésben megvalósuló 
projektje. A TOP keretében ösz-
szesen tizenegy Sió menti tele-
pülés, Szekszárd, valamint több 

civil szervezet és vállalkozás 
összefogásával három fejlesztés 
megvalósítására kerül sor, mely-
nek összértéke csaknem egy mil-
liárd forint. A csatorna vízügyi 
rendezése országos koncepció 
része.

A folyó mentén elhelyezkedő 
kiváló mezőgazdasági területek 
öntözhetőségének biztosítása, és 
a belvíz okozta problémák meg-
oldása mindig is kiemelt cél volt, 
ahogy a térségben található ki-
rándulóhelyek, nevezetességek 
köré építhető turizmus fel-

Sió-projekt: a folyó, mint 
„élő vízi út”

►

Fotó: Linkáné Belvári Éva ►



13

fejlesztése is. Ennek tükré-
ben nem is kérdéses, miért sorol-
ja a Sió-projektet valamennyi 
fejlesztési dokumentum a ki-
emelt megyei programok közé. A 
látványosságok között szerepel-
nek az ozorai és a simontornyai 
várak, Kölesd és környéke mű-
emlék kúriáival, a sióagárdi pin-
cefalu, és nem utolsó sorban 
Szekszárd, a Borvidék és 
Gemenc által képviselt értékek.

Az elmúlt évben már megkez-
dődött a vízügyi fejlesztések elő-
készítése: nemrégiben a Sió ge-
menci árvízkapuját újították fel, 
és jövőre a siófoki zsilip átépíté-
sére kerül sor. Az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság egy tanul-
mánytervet is készített a Sió 

teljes szakaszára vo-
natkozóan, 12 milli-
árd forint értékű 
forrás elnyerése ér-
dekében. A Tolna 
Megyei Önkor-
mányzat ezzel pár-
huzamosan egy elő-
készítő tanulmányt 

készíttetett a Sió gazdaság- és 
területfejlesztési lehetőségeiről. 
Külön vizsgálat készült a 
Sió-projekt operatív programok-
hoz való illeszkedési lehetősége-
iről.

Ahogy a Sió-projekt is bizo-
nyítja, a megyei önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít a turiz-
musfejlesztésre. Ebből adódóan 
segítette a Tolna Kincse Turiszti-
kai Egyesület, mint térségi TDM 
szervezet létrejöttét, amely a jö-
vőben a Sió értékeit is megfele-
lően tudja képviselni, hazai és 
nemzetközi szinten egyaránt.

A közgyűlés korábbi döntése 
alapján – átruházott hatáskörben 
– a Pénzügyi- és Monitoring Bi-
zottság már döntött két pályázat 

benyújtásáról. Az egyik projekt a 
Sió menti vízi, míg a másik a ke-
rékpáros turizmus fejlesztésére 
irányul.

Az év elején a megye egy 
újabb, a Sió mentét érintő pro-
jekt előkészítésébe kezdett. A 
megyei önkormányzat Szek-
szárd Megyei Jogú Várossal, a 
Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesü-
lettel, és várhatóan két érintett 
települési önkormányzattal 
készít elő egy turisztikai fejlesz-
tést. Ez egyrészt azt a célt szol-
gálja, hogy a hiányzó szakaszré-
szek kiépítésével, a meglévő és 
a tervezett szakaszok összekap-
csolásával egy kerékpárút háló-
zat jöjjön létre, magában foglal-
va a Sió töltésen megépítendő 
útvonalat is. Másrészt, tervben 
van egy kerékpáros és vízi tu-
risztikai szolgáltató bázis létre-
hozása. A projekt előkészítése 
megkezdődött, a pályázat be-
nyújtására várhatóan jövő év 
első felében kerül sor. A terve-
zett fejlesztés becsült költsége 
300 millió forint.

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2016.10.14. Dr. Hallai Róbert
2016.10.21. Dr. Englert Rolland
2016.10.28. Dr. Palkó Ágnes
2016.11.04. Dr. Móricz Zoltán
2016.11.11. Dr. Hallai Róbert
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So ros hir de té s
1999-es évjáratú, megkí-

mélt, jó állapotú Suzuki Swift 
(1.0 GL) 60.000 km-rel eladó!
Tel.: 75/343–067

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es, 

tég la építésű, szi ge telt, 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
m2-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa-
raszt ház el adó!
Tel.: 30/974–27–96

►

Rendőrségi 
hírek
Közlekedés:

Az őszi csúszós utakon or-
szágszerte, de városunkban is 
több baleset történt.  Néhány 
napja gyorshajtás miatt egy gép-
kocsi átcsúszott a szemben lévő 
sávba a hatos út elkerülő szaka-
szán. Az onnan érkező teherautó 
a személygépkocsit maga alá 
gyűrte. A gépkocsivezető súlyos, 
életveszélyes sérüléseket szenve-
dett. Kérjük, tartsák be a KRESZ 
szabályait, az út és a látási viszo-
nyoknak megfelelően vezesse-
nek!

Korán sötétedik, későn világo-
sodik, kérjük a kerékpárosokat 
megfelelő világításról gondos-
kodjanak! 

Az utak mentén a rendőrség 
folytatja az ellenőrzéseket.

Külterület:
Lassan befejeződik a határban 

a betakarítás, megkezdődött a 
fűtési szezon. Számítani lehet 

még termény-tolvajokra, kezdő-
dik a falopás. Kérjük, aki gyanús 
ismeretleneket lát a határban, írja 
fel a gépkocsi rendszámát, típu-
sát, hiszen  lehet, hogy ezzel 
segíti a tolvajok lebukását, ami 
közös érdekünk.

Rendezvény:
Az elmúlt hónap legnagyobb 

rendezvénye a szüreti bál volt, 
ami kisebb incidensektől elte-
kintve rendben lezajlott. (Néhá-
nyan többet ittak a kelleténél.)

Vásár:

Ismételten két dologra szeret-
nénk felhívni a vásárba látogatók 
figyelmét: 1. Legyenek türelme-
sek a parkolásnál, közlekedés-
nél! 2. Védjék értékeiket!

Ismét volt olyan látogató, 
akinek elvitték pénzét, iratait. 
Egy látogató elhagyta táskáját, 
de az szerencsére meglett.

Bűncselekmény:
Csalás és rablás miatt eljárás 

indult egy helyi lakos ellen, aki 
nemrégen tért vissza Dunaföld-
várra. A nyílt utcán egy ittas sze-
mélytől erőszakkal elvette a 
pénzét. A nyomozás során 
néhány óra alatt kiderítették a 
rabló személyét, őrizetbe vették, 
előzetes letartóztatásba helyez-
ték.

Szüret:
Földváron szerencsére évek 

óta nem történt baleset a pincék-
ben mustgáz mérgezés miatt, de 
felhívjuk a borászok figyelmét, 
legyenek körültekintőek, ha le-
mennek a pincébe! Tegyék meg a 
szükséges óvintézkedéseket! 
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A Dunaföldvári Sporthorgász 
Egyesület öt évvel ezelőtt dön-
tött arról, hogy az őszi békés 
halfogó versenyt Nagy Sándor-
ról nevezik el, aki hosszú évtize-
deken át töltötte be az egyesü-
let elnöki tisztét. Ez idő alatt az 
egyesület sok sikert, eredményt 
könyvelhetett el, s országos hí-
rűvé vált a hazai horgásztársa-
dalomban. 

Szabados Sámuel

Az idén szeptember 18-án 
megtartott verseny az emléke-
zéssel, a tiszteletadással kezdő-
dött. Reggel a vezetőség és a 
résztvevők megkoszorúzták a 
horgásztanya falán álló emlék-
táblát, néma főhajtással tiszteleg-
tek Nagy Sándor és az év során 
elhunyt horgásztársak emléke 
előtt. 

Kellemes, későnyári napsütés 
várta a versenyzőket, a vízállás is 
megfelelő volt, tehát a természet 
optimális feltételeket biztosított 
a rendezvény számára. A pozíci-
ók sorsolása után húszan álltak 
rajthoz a hagyományos kiírás 
feltételei alapján, azaz egy bot, 
horog állt rendelkezésre minden-
ki számára.  Ponty nemigen 
került horogra, főleg keszeg, 
kárász, törpeharcsa jelentette a 
zsákmányt. 

Az első helyen Dorkó Károly, 
az egyesület versenyfelelőse 
végzett 2700 grammos fogással. 
Második a Dunaegyházáról érke-
zett Pala Attila lett 2080 gram-
mal. Ő kapta a legnagyobb fogá-
sért járó különdíjat, egy 780 

grammos dévér hozta meg szá-
mára a sikert. A jelképes dobogó 
harmadik fokára Jagodics István 
léphetett 2060 grammos eredmé-
nyével. 

Az első három helyezettet a 
szervezők vásárlási utalvánnyal, 
oklevéllel és serleggel jutalmaz-
ták. Dorkó Károly kissé vona-
kodva vette át a győztesnek járó 
díjakat, hiszen ő volt a verseny 
szervezője is, de elmondta, hogy 
nagyon szeret versenyezni, és 
két éve volt utoljára első helye-
zett. Most nagyon örült a siker-
nek. A sorsolás kedvezett szá-
mára, mivel szélső pozíciót 
kapott, ami kis helyzeti előnyt 
jelentett ugyan, de ezt ki is kel-
lett használni. A verseny a szo-
kásokhoz híven közös ebéddel 
zárult.

Az október még tartogat prog-
ramokat a horgászok számára. 
Két új mólótestet helyeznek ki a 
csónakok számára, illetve a 
hónap végén bonyolítják le a 
szezonzáró harcsafogó versenyt.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Még tart a bolha- és kullancsinvázió.
Védje kedvenceit! Üzletünkben élősködők elleni szerek, nyakörvek széles 
választékban kaphatók.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. 

AKCIÓ! Purina Dog Chow kutyaeledel 
640 Ft/kg (zsákos ár)

Öt éves a Nagy Sándor 
Emlékverseny

Szekszárdon, Tolnán és Bonyhá-
don is vereséget szenvedett csa-
patunk a tabella 12. helyén áll.

Szabados Sámuel

Az ötödik fordulóban Szek-
szárdon léptek pályára a földvári 
fiúk. A házigazdák már a 10. 

percben megszerezték a vezetést 
egy akció révén. Ezután kiegyen-
lítetté vált a játék. Több helyze-
tünk adódott, a félidő vége előtt a 
41. percben Tóth Árpád fejes 
góljával sikerült egyenlítenünk. 

A második félidő a házigazdák 
aktivitásával telt. Többet tá-

Három meccsen sem tudott 
pontot szerezni a DFC

►
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madtak. Az 54. percben 
újabb góljukkal ismét vezetéshez 
jutottak. Az egyenlítés lehetősé-
ge továbbra is fennállt, gólhely-
zeteink is adódtak, de védelmünk 
figyelmetlensége révén újabb 
gólt kaptunk a 80. percben. Ezzel 
a találkozó el is dőlt, 3:1-es vere-
séget szenvedtünk. 

A következő hétvégén ismét 
vendégként léptünk pályára, ez-
úttal Tolnán. Nagyjából két 
azonos képességű csapat játékát 
figyelhette a közönség. A 38. 

percben a hazaiak szabadrúgás-
hoz jutottak, melyet értékesítet-
tek is. A félidő eredménye már 
nem változott. A folytatásban ha-
sonló volt a játék képe. Mi kicsit 
többet támadtunk, de gólhelyze-
tekig nemigen jutottunk. Az idő 
múlásával a tolnaiak lassították a 
játékot, taktikusan húzták az 
időt, újabb gól nem esett, így 
1:0-s hazai győzelemmel zárult a 
találkozó. 

A hetedik fordulóban szabad-
napos volt csapatunk. Október 

első vasárnapján Bonyhádon 
vendégeskedtünk. Kemény 
mérkőzésre számított minden-
ki, az első félidő képe is ezt 
igazolta. Helyzetek adódtak 
mindkét oldalon, a 46. percben 
a hosszabbításban egy szöglet 
utáni fejes góllal Ruzsicska ve-
zetéshez juttatta a DFC-t. A 
második 45 percben sajnos el-
vesztettük az előnyünket. Az 
52. percben büntetőből egyenlí-
tettek a hazaiak, akik a 73. 
percben meg is szerezték a ve-

zetést. Egyenlítésre már nem 
volt ereje a gárdának. Az újabb, 
ezúttal 2:1-es vereséggel csapa-
tunk a tabella 12. helyére esett 
vissza. 

Az őszi szezonban eddig két 
pontot sikerült szerezni két 
döntetlennel. Szoros eredmé-
nyekkel maradtunk alul a vere-
ségeink során, de ez csekély 
vigasz. A hátralevő fordulók 
tétje tehát az, hogy fel tu-
dunk-e kapaszkodni a közép-
mezőnybe. 

Szeptember második hetében 
második alkalommal szervezett 
72 órás vadvízi bojlis halfogó-
versenyt a Dunaföldvári Sport-
horgász Egyesület.

Balogh Emese

A bojli egy speciális horgász-
csali, amelyet elsősorban na-
gyobb méretű halak fogására 
használnak. Angliában terjedt el 
ez a horgászati módszer, mely 
során nagyon magas fehérjetar-
talmú golyóval, önakasztásos 
módon fogják ki a halat.

A dunaföldvári verseny kiírá-
sában szerepelt, hogy a kifogott 
zsákmányt nem lehet megtartani, 
a kifogott halakat visszaeresztet-
ték a vízbe. 

A nevező 12 háromfős csapat-
ból nyolc az ötödik helyen vég-
zett – tájékoztatta lapunkat Kiss 
Lajos Csaba egyesületi elnök –, 
mert mindössze négy csapatnak 
sikerült értékelhető halat fognia. 
A magas vízállás miatt a halak 
találtak megfelelő mennyiségű 
és minőségű táplálékot, és el is 
tudtak bújni a horgászok elől. 

A versenyt a K+1 Carp Team: 
Obornyik Zoltán, Obornyik 
Dávid és Reichert János nyerte. 
Címvédők, hiszen tavaly is 
övéké volt a legnagyobb fogás. 
Idén összesen 22 kg halat fogtak, 
köztük egy 7,3 kg-os pontyot, 
amely – Reichert János szerint–, 
csak a vadvízen számít nagy fo-
gásnak. 

A dunaegyházi férfi három-
éves kora óta horgászik, eddigi 
legnagyobb fogása egy 20,55 
kg-os ponty volt. Azonban hor-
gászként a vágya mégsem kilók-
ban, dekákban vagy centiméte-
rekben mérhető. Reichert János a 
víz becsületét tartja a legfonto-
sabbnak, az a vágya, hogy az 
utódok is élvezhessék majd a ter-
mészet csodáit, a Duna nyújtotta 
lehetőségeket.

Vadvízi bojlis halfogóverseny

►
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